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-- POŞTA REDACTIEI 

Continuăm seria răs"punsuriior la Întrebările de interes general, 
puse de mai multi cititorL' 

v v v v,'v 

CE SA CUMPARAM ŞI CE SA PLATIM? 
Toată lumea vrea să cumpere cât mai multe apara~e electronice (noi, despre acestea vorbim)., şi de cât mai 

bună calitate. La un anumit moment apare limita financiară care începe să impună la rândul ei cele două.limite 
materiale: cea cantitativă şi cea calitativă. Vorbind ceva mai direct, cumpărătorul nu mai poate achiziţiooa toate 
tipurile de aparate dorite, iar dintre cele accesibile numai anumite tipuri, nu neapărat dintre cele de vârf. 

În acest moment apare necesitatea opţiunii. Fabricantul of~ră aparate de aceeaşi utilizare Însă cu facilităţi 
multiple, fiecare prezentată şi vândută la nivele din ce În ce mai ridicate. 

Pentru a exemplifica să luăm cazul unui televizor color. Funcţia sa de bază este reproducerea strictă a 
imaginii şi a sunetului. I?I~când de la aceste. două funcţii absolut necesare, care definesc În ultimă măsură 
chiar receptorul de TV, s-a ajuns În momentul de taţă la receptoare cu facilităţi multiple, la care structura 
clasică de receptor TV ocupă mai puţin de jumătate din schema şi suportul tehnic al receptorului, restul 
asi~urând facilităţile. 

In momentul de faţă facilităţile şi opţiunile pot fi Împărţite pe categorii, funcţie de domeniul pe care îl 
asigură. Astfel, la un receptor TV pot fi oferite următoarele facilităţi şi opţiuni: 

1. Facilităţi care asigură creşterea calităţii imaginii şi a sunetului. Dintre acestea trebuie menţionate: 
• reglaje suplimentare ale definiţiei imaginii; 
• recepţia sunetului conform normelor de Hi-Fi (înaltă fidelitate); 
• reglaje suplimentare ale căii de sunet (de tip egalizator - equalizer). 

2. Facilităţi de exp!oatare ale receptorului, care asigură utilizatorului programarea electronică şi memorarea 
canaleior TV, care pot fi recepţionate .Iocal (uzual de la 30 de canale În sus): 

• telecomanda,· care permite .comanda de la distanţă (din fotoliu) a o serie de reglaje uzuale ale 
receptorului TV; 

• oprirea automată a receptorului după întreruperea emisiunii lV; 
• oprirea receptorului TV după o anumită perioadă de timp (sleep); 
• afişarea pe ecran a reglajelor imaginii şi sunetului În curs de desfăşurare, cât şi a stării receptorului 

TV (OSD-on screen display - scris pe ecran). 
3. Funcţii suplimentare ale receptorului TV care îi măresc. gradul de utilizare. Dintre acestea cele mai 

cunoscute şi frecvente sunt: . 
•. posibilităţile de conectare În regim audio-video. Facilitatea asigură un sistem de conectare a 

receptorului fie ca monitor (de exemplu pentru un receptor de satelit sau un calculator), fie ca generator de 
semnale video şi audio (de exef'Jlplu pentru înregistrare pe un videocasetofon); 

• recepţia stereo sau bilingvă a sunetului (când În transmisia recepţionată există informaţia respectivă); 
• teletext, sau astfel spus, accesul la informaţia de tip jurnal (informaţia scurtă, independentă de 

. transmisia TV) cu condiţia ca pe canalul recepţionat să fie transmisă informaţia de teletext corespunzătoare; 
• prelucrări digitale (de tip calculator) ale imaginii, care permit o serie de Mefecte specialel

, ca de 
exemplu -imagine În imagine!! (picturein picture) sau stop cadru (păstrarea pe ecran a unei anumite imagini la 
comanda utilizatorului); , , 

• asigurarea recepţiei canalelor pentru televiziunea prin cablu. 
Receptorul TV luat ca exemplu În cele de mai sus este totuşi numai unul dintre produsele electronice de 

larg consum (cel mai tipic totuşi), la care gama de facilităţi a ajuns să domine ca pondere funcţia de bază. 
Acelaşi lucru se regăseşte la fiecare dintre produsele de largă răspândire (radioreceptoare, casetofoane, 
/aparatură audio, videocasetofoane, etc.). 

În următoarele noastre numere vom Încerca trecerea În revistă a celor mai uzu{ile şi frecvent întâlnite 
facilităţi şi opţiuni ·oferite de' noile produse- electronice, de larg consum, Încercând În acelaşi timp şi o 
obiectivizare a lor, de multe ori un cumpărător plăteşte inutil o facilitate (sau o opţiune) neutilizată, sau 
reversul, zgârcindu-se pentru o facilitate esenţială. Părerea noastră este că, de multe. ori, la baza proastei 
alegeri stă necunoaşterea reală a facilităţii (sau a opţiunii) respective." În viitoarele articole ale acestei rubrici 
vom lncerca tocmai familiarizarea potenţialului cumpărător cu facilităţile respective. 

Ing. Mihai BĂŞ01U 
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a ,= --- 'NOUTĂŢI- TEHNICE -INFORMAŢII ~ -
BOBINE JAPONEZE IITOKO II

. 
Q • 

In radioreceptoarele şi radiocasetofoanele de ţapricaţie 
japoneză, coreană etc., care au pătruns foarte mult În ţara noastră, 
bobinele RF şi transformatoarele de RF au marcate pe ecr:anul 

,metalic inscripţia: TOKO, MITSUMI~sau DELUX"etc. 1n plus există' 
şi un cod de culori marcat. _ 

În figura 1 se prezintă modul de numerotaţie al terminalelor 
bobinelor TOKO. În tabelul 1 se dau bobinele TOKO de uz general 
fără coooensator de acord. 1n tabelul 2 se 'dau transformatoarele 

, . 
TOKO pentu frecvenţele de 455-468 KHz, iar În tabelul 3, pentru 
frecvenţele 9-10,7 MHz. 

Bobine TOKO de uz general .. fără condensator de acord 
,;. ,. 

ICODUL~' I NUMĂRUL DE SPIAE ----1 CULOARE 
!NUMERIC (JlH) 1-2 2~3 1-3 4-6 I 

r
1752 630 9 114 123 

1 

°i3 verde 
6408 360 95 3 98 13 roşu 

1331208 330 2 92 

I 
94 

I 
8 roşu 

OA356 158 3 

I 

64 67 7 albastru 

180461 58 2 79 81 

I 
9 albastru 

3333 45 

I 
14 41 I 55 4 Iii a I 

6438 45 10 30 40 I 8 iii a 
3426 

f 

38 3 I .48 I 51 
I 

4 alb - I 
6440 38 10 I 31 41 9 alb 
132696 23 3 45 48 /6 sib 
3334 5,5 7 I 11 18 3 galben 
6439 I 5,5 4 10 14 6 galben 
6441 5,5 

I 

4 I 11 15 7 verde 
3337 I 5 2 I 23 25 3 verde 

r174 I 4,8 - I - 17 - negru I ' 

4173 3 - I -
I 

15 3 maron 

1

4612 1,7 - I - 11 3 alb 

1
4613 1,7 -

I 
- 11 1 ',alb 

'4172 1,4 1 8 9 3 negru 
2225 1,4 1 8 9 1 negru 1 

3335 1,2 4 4 8 2 roz 

I 
3767 1,3 2 6 

I 
8 5 roz 

3428 1,1 3 8 10 3 albastru 
3766 1,1 2 6 8 5 albastru 

SWR/POWER METER 

YAESU ELECTRONICS CORPORATION 

Frequency Range 
Measurable Power Range 
Meter FuI! Scale Ranges 

1.6-60 MHz 
0-2 kW 

20/200/2000W 
Power Meas. Af!curacy ± 10% ofreading 

(add 5% of reading between 1.6 and 3.5 MHz) 
Minimum Power for SWR meas. 3 watts 

~. 
I 36]~o 4 
I 2 o 

I 1 0'-. ~o 6 

o, 4 

2 o 0..:- -,C 

o 6 

3 o 

1 o 

I 

1, ~_ .. ___ J 
Transformatoare TOKO pentru F.I:=455KHzl468 KHz 

'CODUL 
, ' 

! 
NUMĂRUL DE SPIAE 

I 

CULOARE C 
NUMERIC (pF) 1-2 2-3 1$3 4-:6 
11098 180 140 25 165 4 portocaliu 
12374 180 121 38 165 6 galben 
11100 180 104 11036 140 20 negru 
1A589 180 15 125 140 6 albastru 
1A590 180 80 60 140 15 alb 
4A888 430 55 55 110 15 negru 
17104 180 98 61 165 - galben 
17105 200 68 68 136 68 galben 
41996 180 121 43 164 16 roşu 

41997 180 145 19 ' 164 16 albastru ..... -
Transformatoare TOKOpentru F.I.=9 MHz/10,7 MHz 

CODUL C 
NUMERIC (pF) 1~2 

30466 - 6 
30465 120 6 
4520 50 8 
3892 82 7 
3893 82 7 
82 7 
1506 51 3 
6184 82 10 

YS-60 

NUMĂRUL DE SPIRE CULOARE 

I 
I 

2-~ '-3 4-0 
3 9 1 roz 
3 9 1 maron 
7 15 1 roşu 

7 14 2 roşu 

7 14 3 roşu3894 I 
7 14 4 roşu 

12 15 2 negru .j 
3 13 3 negru 

Prelucrare din Practical Wirelles,~w 
Nr. 2/19931 de ing. Sergiu CHEREGI 

SWR Measuring Range 1.0:1 to infinity DISTRIBUITOR AUTORI ZAT 

Insertion loss: less than 0.1 dB 
Input/Output Impedance 500hms CONE X ELECTRON 1 C SRL 
Input/Output Connectors SO-239 STR: MA 1 CA DOMNULU 1 48 
Dimensions (WHO) 120 x 72 x 85mm 'rEL.: 687. '+e • O~'; 

/ 

Weight 680 9 (24 oz.} FAX: 312.,89.79 
Power Requirements 13.8V De @200mA BUCUREST 1 . 

L ____ ~ _______ --____ --__ ~---_~ 
TEHNIUM 4/94 3 



CONSTRUC I ÎN RADIOFRECVEN Ă 

TUNER UUS 
,.Amatorilor de construcţii electronice În domeniul undelor' 

ultrascurte le prezentăm modul de realizare al unui tuner ce 
poate lucra În banda OIRT (6S-73,5 MHz) sau În banda 
CCI R (88-108 :MHz) funcţie de numărul de spire ale unor 
bobine. 

Particularitatea montajului constă În faptul că acordul 
circuitelor oscilante se face cu diode varicap, ceea ce este 
un avantaj constructiv deosebit. 

Etajul de intrare, amplificator de radiofrecvenţă este 
constituit cu un tranzistor MOSFET dublă poartă de tipul 
3N187, BF966 sau BF960. 

Semnalul de la antenă cuplat prin infăşurarea lui L 1 la 
circuitul selectiv L2C este aplicat porţii ~~"~de la tranzistor. Pe 
poarta 2 se aplică semnal de la controlul automat al 
amplificării. 

La ieşirea tranzistorului T1 şi intrarea tranzistorului T2 
sunt cuplate două circuite oscilante acordate pe frecvenţa 

. semnalului recepţionat. Tranzistorul T2 de acelaşi tip ca şi 
T1 primeşte semnalul tot pe poarta1; poarta 2 primind 
'semnal de la oscilatorul local. 
, În drena tranzistorului T2 se obţine semnal de frecvenţă 
intermediară şi este montat un transformator acordat pe 10,7 
MHz. Tot din drena tranzistorului T2, prin terminalul T1 se 
culege semnal pentru amplificatorul CAA (control automat 
amplificare) . 

Oscilatorul local construit cu tranzistor bipolar BF194, 
, BF214, etc., are o configuraţie cât se poate de simplă şi o 

bună stabilitate În funcţionare. 

f! 
/9"as) v 

,--<>-~l1 iZ' . I I 
I I 
~ 1 ,-c-S : I 
'''J I 
lOii 

~' 

Bobinele L2, L3,. L4 şi LS sunt de tipul obişniut foiosite În 
blocurile UUS din radiorece.ptoare, dar pot fi şi construite pe 
carcase prevăzute cu miezuri speciale de ferită. Aceste 
bobine pot ave~ 4 sau 6 spire funcţie de gama ce urmează a 
fi recepţionată. Trebuie avut În vşdere că bobina de cuplaj 
L 1 are 3 spire cu priză mediană bobinate peste L2. Şocul de 
alimentare al tranzistorului T1 este format din 8 spire CuEm 
02 bobinate pe un cilindru de ferită cu diametrul de 3 mm. 

La 'intrarea semnalului CAA pe poarta 2 În ser;ecu 
condensatorul de decuplare se montează o per1ă de ferită 
(FP): 

După cum aminteam, semnal pentru CAA se ia de la 
terminalul P1 şi se aplică unui detector format din două 
diode 1 N914. Componenta de curent continuu este aplicată 
tranzistorului BC148şi apoi prin P2 primului tranzistor BF966. 

Alimentarea tranzistoarelor se face. cu 12 V, dar pentru 
. diodele varicap trebuie asigurată o tensiune de 33 V foarte 

bine stabilizată (Us). Tensiunealode 33 V se poate aplica unui 
ansamblu programator TV prin intermediul căruia se poate 
programa staţia de radio ce urmează a fi recepţionată, dar 
această tensiune poate fi aplicată şi unui pot~nţiometru de 
SO Kn şi de pe cursorul său să se aplice tensiune pentru 
diodele varicap. 

Bibliografie: 
Radioelektronik 1/1984 

Ing. Ilie MIHĂESCU 

PI 
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----- 1-'CONSTRUCŢII HOBBY' 

ZARURI ELECTRONICE 
La toate vârstele, dar mai ales la copii şi tineri, luminile. 

colorate (statice sau dinamice) impresionează plăcut ochiul 
contribuind astfel la buna dispoz~ie şi la tonusul general. Utilizând 
nişte LED-uri de diferite culori, dispuse pe un panou sub formă de 
zar, aceste obiecte de amuzament pot fi folosite şi de amatorii 
i9curilor de noroc sau table ş.a. 
"/ Cu două perechi de circuite integrate (banale deja), câteva 
LED-uri şi foarte puţine componente pasive, se pot imita două 
zaruri care să satisfacă atât amuzamenul cât şi mai ales hobby-ul 
jucătorilorde table, etc. În figura 1 se arată schema unui zar, 
respectiv, lumini dinamice' (prin ~ublare şi montare Într-o cutie de 
material plastic se ,pot obţine cele două zaruri şi un efect În plus 
luminilor dinamice). 

Descriere: Circuitul integrat CDB 404 (cu echivalentele 
01040, UCY 740N, K155 H1, MH 7404, 7404 PC) este utilizat În 
schemă ca oscilator precum şi ca decodificator pentru stările 
numărătorului CDB 490E (cu echivalentele UCY 7490N, 
FK 155 E2, MH 7490A, 7590 APC, SN 7490, MC 7490P, MIC 
7490, FLJ 161, SFC 490E, FJJ 141A). 

Acest din urmă circuit integrat are rolul de a "afişa" punctele 
zarurilor prin aprinderea corespunzătoare a LED-urilor. Se poate 
observa În schemă modificarea adusă la CDB 490E pentru ca 
aceasta să numere doar de la 11a 6 (punţile pinilor 8-7 şi 12-6). 

Lista de materiale pentru un zar: 
CDB 404E sau echivalentul 1 buc. 

. CDB 490E sau echivalentul 1 buc. 
LED verde 1 buc. 
LED roşu 6 buc. 
Rezistoare 0,12 W 8l?uc. 
Condensatoare electrolitice 2,2 JlF/10V 2 buc. 
Condensator electrolitic 100 JlF/10V 1 buc. 
Condensator electrolitic 470 JlF/10V 1 'buc. 
Diode redresoare 1 N4001 ,sau echivalent 1 buc. 
Buton normal deschis 2x2 poz~ii 1 buc. 
Comutator 4x2 poziţii 1 buc. 
Cutie material plastic, folie circuit imprimant. 

LED 1 4 5 3 6 2 7 

" ,,! + SV 

1 

CD8404 

-14 7o-+-+-'" -1 14 o--t--+----. 

'13 
J--+--+-~12 

6 L...-..+--+--4.-o2 13 

5 0---+---+-' 
4 o--.-....-yt-... 
30------, 

2o---+--..... 

CDB 404 

12 

-SV 

După montarea pieselor şi verificarea legăturilor schemei din 
figura 1 se cuplează sursa de 5V, În serie cu un miliampermetru 
0-300mA. Consumul, cu valorile pieselor indicate În schemă, nu 
trebuie să depăşească 1 00 mA (În caz contrar se va reface traseul 
fiecărei legături şi corecturile de rigoare). 

Funcţionare: După alimentarea montajului cu 5V, se apasă 
butonul B un oarecare timp apoi se Iasă liber, caz În care zarul 

TEHNIUM 4/94 

"afişează II un număr de puncte Între 1 şi 6 (cunoScâoo"fapttil că 
este deschis comutatorul K). Prin inchiderea acestui comutator K 
se observă scurtcircuitarea contactel9r butonului B, . precum şi 
legarea În paralel a condensatorului C1 cu C2, caz În care 

ZARI 

LED 1 = VERDE 
LED2'r7=ROSU 

2 

0 

0 

~ 

OBS. CULORILE 

0 
ZARII 

LED 1 = ROSU 
LED2f7 s VERDE 

0 0 

0 

SIN T 08T/ONA LE 

oscilatorut lucrează pe o frec",enţă foarte joasă (cca. 1 Hz) iar 
numărătorul CDB 490E afişează ciclic punctele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 
prin aprinderea respectivă a LED-urilor astfel: LED 1; LED 4 şi 
LED 5; LED 1; LED 4 şi LED 5; LED 2 şi LED 7; LED 4 şi LED 5; 
LED 1; LţD 2; LED 4; LED 5 şi LED· 7, iar pentru 6 puncte LED 2, 
3, 4, 5, 6 şi 7 Ca În figura 2 . 

Observaţie: În cazul construirii ,şi celui de-al doilea zar trebuie 
ca C să difere (pentru a nu lida" numai duble) deci cca. 4,7IlF/10V 
fapt c~ nu mai este obligatoriu pentru valoarea lui C2 (acestea pot 
fi egale sau diferite, mai mult sau mai puţin după gustul artistic al 
constructorului. 

Montajul cu un zar consumă 75 mA pentru un punct (LED 1 
aprins), 100 mA pentru 6 puncte (LED 2, 3, 4, 5, 6şi 7 aprinse), 
deci două zaruri vor consuma 200 mA la 5V, aprox. 1 W. 

Pentru cei care doresc a folosi zarurile "În deplasare" propun 
alimentatorul de 5V cuplat I~ autoturism ca În fig u rai 3. 

Alimentatorul de la reţeaua de 220V este prea cunoscut 
pentru a mai fi descris. 

Trebuie menţionat faptul că zarurile pot fi alimentate şi ,cu·o 
baterie de lanternă de 4,5V, dar aceasta se va consuma destul de 

+12V 2N30,55 +SV 
~----~----~~ r----.----~ 

:::,. 
<::;) -"-

:::,. ~ 
<::;) t'-... - -...:r-

~ 
<::;) 
<::;) 
~ 

3 

reped~ _ 
Utilizare: Dacă lucrarea se execută cu bun gust, cutia poate 

deveni o jucărie amuzantă, fie pe timpul zilei, fie În timpul nopţii cu 
cele două funcţii de amuzament: lumini colorate statice (K deschis, 
B nea păsat) , sau lumini colorate dinamice (K închis). Folosirea ca 
zar nu mai necesită detailări. 

ing. Constantin RÂMBU 
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CONSTRUC II HOBBY 

INTERFON TELEFONIC 
. Acum câţiva ani, având o problemă de servici de buzere, greoaie şi chiar consumatoare de baterii, 

realizat am ajuns cu mijloace foarte rudimentare la folosit microreceptoru! telefonic, la care s-a eHmi 
experimentarea unui sistem de comunicaţii simplu, 
derivat din clasicul "telefon decampanien~ Neavând 
neapărat nevoie de apel şi trebuind să reduc greutatea 
foarte mult, am realizat totul pe un microreceptor 
telefonic,. fiecare abon având un astfel 

6 

traful, inlocuindu ... 1 cu un condensator şi o rezistenţă, 
pentru apel, un generator pe >frecvenţa 1000.,2000 Hz 

de sonerie ce foloseşte o bateri~ de 9V .. liIip 
Ulterior, intreaga unitate de asculta~e~>vorbire am. 
iniocuit .. o cu un aparat tip FONOS produs 

"""'\''-'''''''. ceea ce a 

2 ______ _ 

_ __ ~ _____ .J 

ABONAT 
A 2 __ An 

I 

t 
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f = -
-
ridicăm sau aşezăm microreceptorul 
În "fu rcă" . 

Legătura dintre abonatul central şi 
ceilalţi abonaţi se poate -face printr-un 
singur fir şi masă (calorifer etc.) sau 
prin două fire răsucite (dacă apar 

. diafonii sau influenţa radiodifuziunii) . 
. Practic, pe acelaşi etaj, sau prirt curte, 

.. Ia alte clădiri anexă, am folosit ca 
masă un singur fir răsucit la un loc cu 
firele pentru abonaţi (ex. pentru 5 
abonaţi clădirea X la m 
abonatul central 

6 fire 0 1 mm 
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CONSTRUCŢII ÎN MICROUNDE: 

ELEMENTEDECIRCUITEM1CROST 
Impendanţa de intrare Zirit el unui segment de linie recJamând rapoarte w/h mari. 

microstrip de lungime ,t cu pierderi neglijabile (constanta de' Exemplu: Se dau: f=1 GHz, Zm=10 .o, I=Ân/8, 
atenuarea=O), terminată pe o impedantă a\sarcinii Zs,este dielectric sticlotextolituJ Er=4,25 (h=1,6 mm). Se , 
dată de aceeaşi binecunoscută formulă de la IÎQiile de dimensiunile liniei. Dintabeluf2,pentru Zm=10 
transmisiuni.' recomandă Zm=5~O O) extragem: 

Zint=Zm{(Zs+jZmtgJ3m')/(~m+jZstgJ3ml)} (1) '38 3' -~ '~':"/~ 1 963 "h 5 9 1 
'_r7 " Eref= , 5 ; ,'VEreFAvAm= ,,; w, =1 I 5 

in care: j='V-1 unitatea imaginară, J3m=21t1Âm constanta de 
Avem că: Ao=30 cm;Âm=15,28 cm; 1=1,91 cm; 

fază. w=2,552 cm;ro=2n:1Q9radls; C=15,9 pF 

,Reactanţec,apacitive microstrip 
Dacă segmentul de linie microstrip"estein gol (Zs,=oo) 

pentru impedanţa de intrare rezultă expresia: 
'Zintg=-jZmctg(21t1Âm)1 ",w (2) 

. z,,,.,, • 
1 

• €. • 
O 

1 

ÎncazuJ cotangentei pozitive, această impedanţă 
reprezintă o reactanţă negativă (capacitiyă), figura ,1. Acest 
lucru sel'ntâmplă când: 

2 

1=(O~Âm/4)+kÂ.m12; k=0,1,2 ... 
Expresia cea mai simplă ~entru o astfel de reactanţă 

~~',"',c"""",,"",( .-...!I 

~e 
a. ''W ' 

capac iti vă se obţine pentru 2n:I/Âm=7rl4 de unde I=Âm!8 
Aceasta este: 

Zjntg=-jZm= 1/jroC (3) 
de unde C=1/roZm (4) 

Deci, pentru a obţine la o anumită frecvenţă impusă, o 
capacitateC cât ,mai mare, trebuie să folosim un segment de 
linie microstrip'(in\ gol) cu impe,danţa caracteristică Zmcât 

"" mai mică. Aceste linii sunt În generallate,o valoare Zm mică' 

În realizarea circuitelor comple~' microstrip " 
pune problema ca in anumite pun:cte (AA') ale 
microstrip să, se ,plaseze câpacităţim 
(semiconcentrate),figura 2. Acest lucru se poate 
figura2a şi bin varianta nesimetrică şi simetrică. 

De observat că parametrii Zmc, şi 'cdin cazul b' 
de cel din cazul a. Ideea este" de a reaÎiza de'o 
alta a liniei ,microstrip două capacităţi simetrice cu 
C/2. 

D 

3 

, . , 
. I 

• I 

Re,actanţe inductiye microstrip 
Când segmentul de linie. microstrip lucrează 

impedanţă de sarcină foarte mică (Ia limită, scurtei 
Z5=0) impedanţa de intrare este: 

Zintsc=jZmtg(21t1Âm)1 (5) 
Dacă tangenta este pQzitivă, această impe 

reprezintă oreactanţă pozitivă (inductivă), figura" 3 
lucru, este posibil pentru: 

1=( orÂmJ4 )+kArn'2 ~ , 
ExpreSia cea mai simplă pentruo-'astfel de 

inductivă se ob~e pentru: 
I=Ârrl8; Zintsc:%jZm=jroLm 
L=Zmlro, . 

Pentru ca lao anumită frecvenţă,inductanţa L să 
mai mare, trebuie ca segmentul de linie microstrip să 
impedanţa caracteristică cât mai mare, adică tu l"~r\l"""'11 
mic. O inductanţă de şocmicrostrÎp se obţine 
2n:~Âm=1t/2 (tgn:/2=oo) de unde J=Âm/4 (practic aşa 
rezultă din figură, ceva mai,mare). 

ExempJ~: la frecvenţa'f=1,5 GHz să se reali 



-- CQ-YO 
inductanţă microstrip de 7,42 nH. 

Admitem că vom folosi ca substrat sticlotextolitul dublu 
"placat cu h=1,6 mm; Er=4,25. Alegem Zm=70 !l (se 

recomandă pentru Zm=50-100 O) şi din tabelul 2 extragem 

următoarele date: EreF3,09; ~Eref=1 ,758;w/h=1 ,067. Avem 

că: AO=20 cm; Am=11 ,38 cm. 
Realizăm inductanţa simplu cu un segment Am/a În 

scurtcircuit. Deci: Am/8=1,42 cm=14,2 mm=I(lungimea 

segmentului). ~ţimea w a segmentului este 
w=1,067x 1,6 ='1,7 mm. 

Ca şi la capaCităţi, câteodată se pune problema de a 
realiza Între anumite puncte ale unei linii microstrip anumite 
inductanţe microstrip (semiconcentrate), figura 4 Modul de 
realizare practică.este arătat În figura 4 a şi b În varianta 
nesimetrică şi simetrică. 

În cazul din figura5, ~rebuiescrealizate simetric două 
inductanţe (necuplate între ele), simetrice de valoare 2L, 
care puse În paralel să dea valoarea L (valoarea necesară). 
Dacă cele două segmentr; de linie În scurtcircuit se vor 
proiecta ca În figura 5 b" este posibilă apariţia unui cuplaj 
inductiv necontrolabil. 

4 
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Transformatoare de impedanţă 
microstrip. Adaptarea În microunde. 

Relaţia (1) arată că o impedanţă de sarcină Zs conectată 

la capătul terminal al segmentului de linie microstrip lsocotit 
fără pierderi) este_transformată Într-o impedanţă Zint de-

intrare a segmentului de linie microstrip. Problema adaptării 
cu linie microstrJ.p co~s.!.ă În următoarele: . .. A 

Fiind date Zs ŞI Zint să se determine Zm ŞI I ŞI In 
continuare dimensiunile liniei microstrip de adaptare. 

Dacă În formula (1) se ia I=Âm/4 se obţine transformatorul 
de impedanţă

e 

În sfert de lungime de undă, foarte simplu şi 
foarte utilizat (figura 6). Din (1) rezultă: 

5 

s J' ~.""-----' » /E' 'i i,SL-,. 5 

'iF.., ~:.., , 
4, c 

(8) 

(9) 

(10) 

TEHNIUM 4/94 

c) Zg=jroL rezultă: Zint=Zr?!jroL (11 ~ 
Din cazurile b şi c rezultă că transformatorul iJ4 scHimbă 

şi natura reactanţei. O adaptare Într-o bandă de frecvenţă 
mai largă se obţine În mai multe trepte ')J4 (figura (i) pertru 
care: 

Zm2= Zm1 )( Zm3; Zm3=~Zm2 x Zm4 
Adaptarea cu transformator microstrip A/4 nu este 

Întotdeauna posibilă. De fapt În practică problema adaptării 
poate Îmbrăca trei aspecte şi anume: 

- transferul maxim de putere activă din generator 
(impedanţă intemă Zg) la impedanţa sarcinii ZS' Trebuie ca 
-- "-* 
Zg=Zs (conjugată) 

- eliminarea undei reflactate Între generator şi sarcină. 
Trebuie ca Zg=Zs . 

- transfer minim al puterii de zgomot a generatorului În 
sarcină. Trebuie ca Zzgopt=Zs 

Într-un lanţ de radioemiţător În microunde, adaptarea Între, 
primul etaj şi fid~r este de primul tip, iar Între fider şi antenă 
de al doilea tip. Intr-un lanţ de radioreceptor În microunde,se 
Întâlnesc adaptări de tipul 2 şi 3. 

r?entru realizarea adaptării În general se poate folosi 
transformatorul microstrip de~lungime oarecare 1. 

%,...,/ Â~.'!:, 
).~ I~ t. h../il %'"3 C : ~ 

, 
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Cunoscând Zs=Rs+jXs şi Zint=Rint+jXint trebuie 
determinat segmentul de linie microstrip care realizează 
această transformare, adică calculate 1, h, w pentru un 
substrat dielectic dat (Er). Din relaţia matemati,că complexă 

(1) se pot găsi două necunoscute reale şi anume Zc şi tg~1. 
Se află: ' 

Zm=~ RsRint+(RintXs-RsXint)/(Rs-Rint)=Zm(W/h) -( 1'3'5' 
_ ··tg~I=Zm I RintXs/(XsRint+ .. XintRs) 1 (14) 

Nici această adaptare nu este posibilă Întotdeauna, ci 
numai când pentru impedanţa caracteristică a liniei 
microstrip Zm rezultă o valoare reală; lucru ce se Întâmplă 
dacă: 

a)Rs>Rint numai dacă RinyRs > (Rint+Xint)/(Rs+Xs) (15) 

b) Rs<Rint; RinyRs < (Rint+Xint)/(Rs+Xs) (16) 
Exemplu de calcul: 
Impedanţa 2s=46,46 + j73 (O) trebuie transform~tă la 

frecvenţa de 2 GHz la intrarea unui segment de linie 
microstrip În impedanţa: 

Zint=16,7 + jO,53 (O) 
Suntem În cazul Rs>Rint condiţia (15) este îndeplinită: 

Rint/Rs=0,359; (Rint+Xint)/(Rs+Xs)=0,0373 
Rezultă: Zm=61 ,37 O 

tg~I=1 ,468; ~1=-(2n:/lm)I=O,973 rad; 1=0,155 Am 
Din tabelul 2 rezultă: w/h= 1 4 7 9 

Or.ing. Andrei C/ONTU 
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AUTOMATIZĂRI 

REGULATOARE DE TEMPERATURĂ 
AVÂRFURILOR LETCOANELOR 

Jntrucât'radioamatorii utilizează diferite- afiaje de' lipit, apare 
necesitatea reglării operative a temperaturii de lucru optime a 

'ciocanului de lipit. Acestui scop ii sunt destinate regulatoarele 
prezentate în cele ce urmează. 

Pentru tensiunea de 220V 
Schema de principiu a reOIUl8,ton 

la 4:D.W, C81C;Un8te 

1. 

cupfăriitranzistorului -unijoncţiune şi, prin urmare, 
elementul Încălzitoral ciooanuluielectric dE:! lipit. 

Toate componentele, regulatorului, mai puţin rezistorul 
se dispun pe cablajul imprimat dat În figura 2. 

Tranzistorul poate fi KT 361B -KT 3610, KT 
, 208M, iar VT2poate fi KT 3158 - KT315E,KT312A -

fi KU 101" VD2-KD102B, 

Tf!rr!loom8o{} 



--AUTOMATIZĂRI 

Pentru protecţia tranzistoarelor etajului comutator electronic, 
În cazul unui scurtcircuit În circuitul încălzitoruiui, ser~eşte 
siguranţa FU 1 , 

3 

DOf Kfl6flA7 

>--_ .... C1 
+ 2000HXW 

I Jl5013 

...-------!ltCJ 0,033 HK 

VD3. VIJ4 
X/lf03A 

Tranzistorul fi 815B-KT 81 
S07BM, KT 817B-KT 817G, VT2 poate fi KT 

6G, 906 AM. 
redresoare KT 401A (VD1) 

402A-KT 402E sau cu patru dîode 

PAGINI DIN ISTORIA RADIOTEHNICIl ROMÂNEŞTI --
SCURTĂ CRONICĂ ~I). 

Primele experienţe de telegrafie fără,fir (T,F,F~) au avut ,loc la 
începutul secolului al XX -lea la "Şcoala Naţională de Poduri şi 
Şosele" Bucureşti, realizându-se transmisii Între această şcoală şi 
Şcoala de artilerie şi geniu, precum şi Între Cercul Militar şi sediul 
Corpului II de annată . 

• 1905: prima staţie'T.F.F. cu R=600 km. este instalată Ja 
Constanta pentru legătura cu navele. 

• 1915 (mai] : N. Vasilescu - Karpen instalează (; staţie mai 
puternică şi mai robustă de T.F.F. d R=2000 km. folosind materiale 
din ţară. 

N. Vasi/escu - Karpen (18l0-1964) 
Născut la Craiova. În 1891 absolvă 

Naţională de Poduri şi Şosele, iar În 1902 
l-aC:UfU,!fea de a Universităţii din Paris, În 

doctorat asupra I"IfR,r:!HHI.II 

,""r,,, ,,-unr electrizate 
1905-1920 este director la 

Naţională de Poduri şi Şosele, iar Între 1920-1940 
rector la Şcoala Politehnică. A propus primul 
folosirea curenţilor de I.F. pentru la rna.re 
distanţă. 

• 1915: Emil Giurgea şi Dimitrie 
Leonida au l"a~,ii"7'!:lt 

timpul 
tren şi trimis 

- Dimitrie Leonida 
Născut la Fă/ticeni. l'1 1908 amWfII'B 

din Berlin 
Politehnica din 
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MODULE FUNCŢIONALE FOLOSITELA'TELEVIZOARELE ALB-NEGRU FABRICATE ÎN ŢARĂ 

Sport 206 
Sport 208 
Sport 251 
Sport 261 
Sport 262 
Sport 272 
Sport 213 
Diamant 

162,163, 
Sirius 16 
Diamant 

Napoca 

Sirius 208 

Diamant 2 

Sirius 207 

3 

61, 

64 
,162 
23 

10 

Redresor 
stabilizator 
P23578-000 

-
-
-
-
-
-

P35268 

-

P22528 

P23516-010 

Pl1696-000 

Pl1707-040 

Selector Ansamblu AFI 
canale programator cale comună 

P23156-020 P36960-000 P23198-010 
P31479-120 P23781-010 P23198-050 

P35922 P22693 
P35922 P22693 
P35922 P22693 
P35922 P22693 

P37435-100 Rl01612 P37905-000 (PAFI) 

P22693 

P22797-000 
I 

P22693 

P23198-050 

P36470-020 P36928-000 
P36470-000 P35915-030 P23198-020 

Canal Final video Sincroprocesor Baleiaj 
sunet vertical 

P23616-000 - P36425-050 P23512-501 
P23616-020 P36425-040 P23512-501 

P36019A P35283 P22832 
P35212 - P35283 P35899 
P35212 - P35283 P22832 
P35212 - P35283 P35899 

- - - -
I 

P35212 P35186 P35283 P35899 

P36022-000 
(AFID) - - -

P352.12-030 P35303 P35283 P35315 
P23599 P36406-010 P23200-000 P23607-51O 
(AFID) 

P35186 P36199 II P231 06-000 
P36488-000 P36406-010 P23200-000 P11586-000 

(AFID) 

MODULE, FUNCŢIONALE FOLOSITE ÎN TELEVIZOARELE COLOR FABRICATE ÎN ŢARĂ 

Alimentare Selector canale AFICC+FIS+CAF Sunet Video Baleiaj vertical Corectie EN , Decodor Sincroprocesor Audio-video 
T alecolor 3006 120300-9400 450107-0000 491201-0000 100900-6000 120300-4000 120300-4500 - 120205-3000 120300-5100 -

791;A."M_9A.".A 

T alecolor 3007 P23290-010 450107-0000 P37133-010 P?3279-01 O P23280-01 O - Pl1671-D10 P3713D-010 -
.. 

Cromatic 120437-9500 450120-0000 755106-3800 120400-4000 120437-9500 120400-6500 120420-3000 120423-5000 120400-6600 
T alacolor 4106 P37621-000 450120-0000 P37705-000 P23609-ooo P37711-OOO P37712-ooo P11898-OOO P23612-ooo P37709-000 
Telecolor 5101 P23817-020 P38308-050 P23794-010 P23911-ooo P23801-020 - " !;."P23894-000 P23812-ooo P2381Q-OOO 
Electron 5101 
(Elcrom) Module construcţie rusească Module ruseşti P23614-ooo ~odule ruseşti 

I " T elecolor 4507 P37621-000 1 450120-000 P37705-000 P23755-000 P37711-000 P37712-OOO P23756-ooo P23612-OOO P37709-000 
Cromatic 01 P37621-OOO 450120-0000 P37705-DOO P23755-DOO P37711-DOO P37712-ooo P23756-DOO P23612-000 P37705-000 
Monitor color 002 I P23290-010 4501 07 ~OOOO P37133·010 P23279-010 P2328D-010 - P11671-o10 P3713D-Ol0 -

725004-2000 

:D » c -O 
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RADIOSERVICE 

AUTOSTOP LA MAGNETOFOAN'E 
Există magnetofoane care nu sunt prevăzute cu autostop, iar cele 

care posedă acest sistem acţionează numai asupra motorului la 
terminarea benzii, partea electronică ramânând sub tensiune. Acest lucru 
este neplăcut Îndeosebi la "uitarea" magnetofonului conectat, 
nemaivorbind de consumul inutil de energie. 

Deconec.tarea Întregului aparat de la reţea este Într-un fel 
avantajoasă, dar nu şi În cazul În care ascultătorul se află În apropiere şi 
poate schimba banda, În acest fel conectările şi deconectările repetate 
devin "sâcâitoare. 

Autostopul a cărui schemă se poate observa alăturat opreşte motorul 

RS 

condensatorului CI. Baza tranzistorului T3 este pozitivă, datorită lui A5 şi 
02" deci şi T3va f.i blocat, nu Însă şi T4 care are baza negativă prin A7. 
In aceste condiţii releul AL2este anclanşat, menţinând magnetofonul 
conectat la reţea. 

Până aici am descris "starea de veghe" a sistemului, dar să vedem 
ce se Întâmplă la terminarea benzii: În primul rând fascicolul de lumină va 
cădea pe fototraniistor .. Acesta· are ca urmare anclanşarea releului AL 1 
oprind motorul, iar CI Începe să se Încarce prin A6. 

Dacă se introduce banda până În momentul atingerii tensiunii pe C1 
a tensiunii UDZ(9V), RL 1 va porni motorul şi va descărca condensatorul 

Of -) 

20V 
• 

100.0. ~2,;(lI2SV 

TR.retea~1 
magne tof::.Ji 

( +) 

0,1;uISOOV 

220 V 
K 

-----0 

r----· 

I 

la terminarea benzii, iar dată În timp de 60 de secunde nu se introduce 
banda, deconectează întreg aparatul de la reţea. 

FUNCŢIONARE 

Presupunem cazul În care fototranzistorul FT (fig.l) este iluminat, 
deci există bandă. Potenţialul bazei tranzistorului TI va fi pozitiv, ceea ce 
atrage după sine blocarea lui, precum şi a tranzistorului T2, releul din 
colectorul acestuia nefiind naclanşat. Prin contactele sale releul 
alimentează motorul, iar În al doilea rând Împiedică Încărcarea 

TEHNIUM ,4194 

C1 prin R5, montajul trecând În starea iniţială, dacă nu, atunci prin dioda 
zener 03, baza lui T3 va fi negativată, În consecinţă releul RL2 va
deconecta "totul" de la reţea inclusiv autostopul. 

In paralel pe contactele de 220 Vale releelor au fost introduse 
condensatoarele C2 şi C3 pentru a evita producerea scânteilor. Pentru 
pornire s-a introdus Întrerupătorul "K" existent În magnetofon cu rol de 
"PAUZĂ". 

MON·TARE'DE REGLAJE 

În figura 2 se prezintă cablajul imprimat ia scara 1:1, dar· 
constructorul ÎI poate modifica În funcţie de piesele folosite. 

Fototranzistorul se montează lângă capul .de ştergere, la nivelul 
benzii, având În faţă un LED sau chiar un bec. 

Montajul se alimentează În funcţie de tensiunea de anclanşare a 
relee lor şi de posibilităţile magnetofonului, dar să fiU se depăşească 
valorUe -'imită absolute ale tranzistoarelor, În cazul nostru' 20 V. 
Proporţion~1 cu tensiunea de alimentare se va adopta şi dioda Zenner. 
Dacă se doreşte schimbarea duratei de temporizare se intervine asupra lui 
CI şi/sau R6. PI se ajustează pentru o anclanşare fermă a releu lui RL 1. 

In prezent autostopul funcţionează montat pe un magnetofon MAIAK 
203, care nu este prevăzut din construcţie cu oprire la terminarea benzii. 
Alimentarea s-a realizat prin redresarea şi filtrarea unei tensiuni alternative 
obţinută dintr-o infăşurare nefolosită a transformatorului existent În 
magnetofon (infăşurarea 7-7'), obţinându-se 20 Vcc, releele fiind de 2~ V. 

DacianGRIGORUŢ Ă 
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,TEHNIUMATELIER . 

ADEZIVI 
AdezMi ,se utilizează ,pentru lipirea sau Îmbinarea ynor materiale diverse 

cum ar hârtia, '~mnuJ, masa plastică, metalul, sticla,Po~elanul. Repararea 
ochelarilor", a stilourilor, restaurarea Sau recuperarea unor obiecte de mobilier, 
realizarea unor lucrări de tâmplărie, amenajările interioare impun folosirea unei 
game largi adezivi. În rândurile ceunnează vom prezenta câţiva dintre cei mai 
uzualiadezivi 1n diverse sau pentru recuperarea unor obiecte 
sparte (ochelari, stilouri etc.). 

În generat pentru ,lucrările de tâmplărie ,se utilizează cleiul de oase sau 
cJeitd piele, cleiuri sub fotmă de solzi sau praf. 
preparate, totuşi' 

găină, se o IUlflli'i!i'tIt'!' 

răcire soluţia se decanteazăde ,.;tV1I;i1"U.iQ,I'V 1I!!tJUiilta,ţl, 
suficient de vâscoasă se mai con:siste~ntej 

14 

Adezivi pe bază de cazeină. Cazeinase prepară astfel: se 
până este gaia să se prindă,dupăcare se încălzeşte. În urma Încălzirii 
un lichid tulbure· zerul, care se decantează. 

Peste reziduul care este chiarcazeins, se toamă apă rece şi Se 
din nou. Această operaţie de spălare se repetă de ori. La sfârşit, 
scoate din vas, se introduce' Într-un săculeţ cu şi se, presează 
eliminarea totală Se usucă produsul rezultat şi se mojorează. 

Din cazeina rezultată, CÎJ var stins (hidroxidde 
apă se obţine cleiul decazeină. 



CONSTRUCŢII DAMC 

VU - METRU STEREO 
Propun cititorilor un vu

metru stereo, destinat 
urmăririi nivelului semnaluJui 

la ieşirea oricărui 

preamplificator ce intră În 
componenţa unei staţii de 
amplificare, cât şia balans ului 

stereo, care, la reperul de O 

dB corespunde 
det);tate CtJ 

3 

o 

o -] 
-5 

TEHNIUM 4/94 

1 

Semnal 
infrar~ stÎnga 

lN4148 

9)< SC 171 

...... ", ........... ""' ..... i; .... It;.' in circuitul 

După regiajul 

executat se trece la 
audio 

1N4148 

9x 

SSlleCic:lll pe posibil cu aC€~lasi 
I!"O'-l!lli'7>::ot montajul va da depUnă satisfact~e 

NOTĂ: figura 1 s-a ...... n,'II'n-;nnt~t 

varianta stereo. În figura 2 s .. a reprezentat o versiune de 
dispunere a LED-urilor co~fecţionate din tablă de aluminiu. 

NOTĂ: În figura 3 a fost redată schema circuitului imprimat 

văzut dinspre partea placată, prezentată la scara 1 :1. Circuitul 
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CONSTRU 

3 

imprimat (sticlotextolitul) are dimensiunile de 14Q/55 intre 
punctele A-S, respectiv C-D vor fi executate douăştrapuri din 
sârmă. SUrsa de alimentare po~te, fi oblinută chiar, din 
aHmeptarea amplific.atorului prin divizarea acesteia cu 
rezistenţe, apoi stabilizată cu o diodă zaner PL 16. Conexiunile 

I • 

I~ .... 
~} 

I DAMe 

ce duc la alimentarea montajului cu semnal se vor 
toate din cablu ecranat. Toate rezistenţele vor fi cu ..,1I;;""''''IIQ 
carbon de tipul RMG 1025 (0,25W). 

CONCURSUL . NATIONAL DE 
,V' '., 

ELECTRcONICA AL ELEVILOR 
Despre această compet~ie trad~ionaIă, despre participanţii de 

ieri, de astăzi, chiar şi de mâine ,se pot scrie foarte multe lucruri. 
Din păcate nu avem esenţialul: timp şi.,. spaţiu. Aşa se Întâmplă 
totdeauna! Vinovată este viteza cu care ne grăbim să ajungem la 
dvs., stimaţi cititori, cu. noutăti, amănunte, nume despre care veti 
'mai auzi vorbindu-se la superlativ. Deci, ne grăbim! . 

• Organizatori: Ministerul 1l1vătământuJui, Ministerul 
Tineretului şi Sportului, Redacţia revistei TEHNIUM, RADIO 
ROMÂNIA şi TEI,.EVIZIUNEA ROMÂNĂ, in colaborare cu 
"BĂNEASA - S.A." (fostă IPRS - Băfleasa), care a asigurat, la 
celelalte douăsprez~ceeditii, toată baza materială, premii 'şi 
asistenta de. specialitate. 

• Probe: teorie, proiectarea circuitelor imprimate, echipE\rea 
unui montaj electronic cu tranzistoare şi.a unui ·montaj cu circuite 
inttlgrate. Toate probele se desfăşoară contra cronometru. Se cere 
deci, o pregătire,teoretică şi practică excelentă. 

"~,(.ConcurenJii: sunt Împărţ~iÎn categorii de vârstă categoria 
1: 11-12 ani, categoria fi: 13-1,4 arai,categori~ III: 15 ani,categoria 
IV: 16 ani. EchipeJe reprezentative sunt sel~ţionate obligatoriu la 
fazele judeţene şi jnte~udetene. . 

• Clasamentele: se realizează individual (pe probe)'şi 
general-individual şi general .. pe echipe. 

• Premii: vor fi În obiecte şi sunt oferite ,de sponsorul nostru 
tradiţional "BĂNEASA-S;A." Rrecum şi de alte firme de mare 
prestigiu· care şi-au dovedit receptivitatea faţă de acesf concurs. 
Tratativele ~unt foarte avansate cu "MBl - COMPUTERS S.R.L", 
"COMPU TE A1.:AH;f) Il , IIMICR0'ElECTRONICA .. S.A.", 
IIElEC,.ftO~8NETIC.A - S.A. ", uELECTRONICA - S.A." etc.,fime 
~.~.~~. s,... ••. pr;emieliicâştlgătorilor. 

Fiecare ediţie a avut super'lativele~ ei, persOţlajeleei. 
ediţie"1976".1977, a debutat cu un juriu national alQătuit din. 
personalităţi dintre' care amintesc pe. academician Radu V 
inginer Anton Vătăşescu, precum şiomare prezentatoare de'; 
ani, cea care ,mai târziu avea să devină crainica TVR .. 
Ţopescu. 

Câştigători de neuitat? Foarte mu~i la număr. Două ediţii, 
şi 1988, au adus În prim plan doi concurenti - Alin Neamţu din 
Şi Adrian Poşulescu din"Cr~iova, care Şi-au disputat doi ani la 
primele două locuri În clasamentele generale individuale. 
fost mai calm! mai tenace şi a Învins de fiecare dată. 1n ed~Îa 
s-a remarcat 1.n mod deosebit George Mazilu din co 
'Brustyroasa, judeţul Bacău. Pentru a se pregăti În 
concursului national de electronică parcurgea de două 
săptămână câte 34 de. km., cu trenul,. până la Clubul ele'IfIlOlrJ 
Comăneşti. Rezultatul? locul 1 la teorie şi proiectare, locul II şi 
cele două rriontaje.lmistăruie În minte Încă un nume: . · 
Cojocaru din Piatra Neamţ. Locul" la ed~ia 1992~ .. · Baia 
locul II la ed~ia1993 -Novaci - Go~. N-a 'fost un insucces; 
motivaţie meritorie: a intrat cu media maximă la Jiceu. Premja:ntU.1 
rămas premiant! 

Ce va aduce ed~ia a XIII-a? Vom vedea intre 20 şi 30 iolieJ 
când se va desfăşura la Valea Sadului - judeţul Gorj. 'Până 
să le urăm concurenţUor mult succes la pregătirI! 

Mircea 
Directorul concurs. 

din partea Ministerului Învăti~fnj 
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f= -- ELECTRONiCĂ AUTO -
COMUTAREA AUTOMATĂ A FAZEI FARURllOR 

Propunem amatorilor de miniautomatizări 
automobilistice, un montaj simplu care permite comutarea 
automată a fazei farurilor unui autovehicul când din faţă vine 
un alt autoveh icul. 

Schema se compune din: FT-fototranzistor, CBB-circuit 
basculant bistabil, RE-releu ale cărui contacte să suporte un 
curent nominal de 15-16 A (fig. 1). 
-----......,,-------------------, 

~ IP\ __ K_' o----/f' K 2 
\bj-----a !----LZJ-- . 

----~ ~ 
FT C88 RE 

1 

La o deplasare în întuneric, fără nici un obstacol din faţă 
Ti şi T2'conduc la saturaţie, bobina releului fiind parcur~ă de 
curent îşi Închide contactele K1, automobilul deplasându-:se 
cu faza lungă (F.L.). Când din faţă vine un automobil, lumina 
farurilor acestuia face ca FT să intre În conducţie şuntând 
baza tranzistorului Ti şi blocându-I; ca urmare se blochează 
şi T2. Bobina releului, nemaifiind parcursă de curent, Îşi 
deschide contactele K1 şi Închide pe K2 trecând la faza 
scurtă (F.S.). 

După 'trecerea semnalului luminos, FT se blochează, Ti 
şi T2 conduc, iar releul RE comută din nou F.L. 

R2 şiR3 conferă schemei un pronunţat caracter de 
histerezis (pentru prevenirea clipirii farurilor), iar 
condensatorul C limitează timpul cât transformatoar.ele 
rămân blocate după o iluminare de scurtă durată. 

Sensibilitatea schemei se reglează prinR 1. Dacă totuşi 
nu se obţine o sensibilitate satisfăcătoare, se poate monta o 
lentilă înaintea FT. 

~-::-- K 

\ ~ 

2 

Pentru o funcţionare corectă a montajului, trebuie să se 
ţină seama de anumite considerente de reglare a farurilor. 
Se ştie că linia de demarcaţie dintre partea luminată şi 
partea Întunecată a fazei de întâlnire se află pe o linie aflată 
la înălţimea H 1 . 

TEHNIUM 4/94 

H 1 =H-h, unde H=distanţa de la sol la centrul farurilor, 
h=funcţie de tipul automobilu'lui (se dă În tabele). 

De exemplu: Dacia 1300 h=100-250 mm 
1100 h= 100-250 mm 
1216 h=110 mm 

Lada ,1200 h=80 mm 
1500 h=100 mm 

, Deci: Hdisp=H1 unde Hdisp=distanţa de la sol unde se 
va monta dispozitivul. 

Se pot folosi orice tranzistoare cu siliciu (din seria BC). 
Fototranziston.ll poate fi ROL 31, 32,33. Personal am 
realizat montajul pe un circuit cu ~ablaj imprimat pe care 
l-am fixat într-o cutie metalică bine rigidizată de masca din 
faţă a automobilului, iar FT l-am introdus într-un tub negru la 
care am ataşat o lentilă. 

Bibliografie: . 
1. Optoelectronica - DispQt':itive şi aplicaţii - Dan Sporea, 

Şerban Bîrcă GăIăţeanu - Editura militară, Bucureşti 1983 
2. Echipamentul electric al automobilului - Gheorghe 

Tocanie -Editura Tehnică, Bucureşti 1982 

ing. Sorin MORANCEA - Hunedoara 

UN RELEU UTIL 

Adeseori când aCWllulatorul este "bătrân", la comanda de 
pornire (prin cheia contact) a electromotorului demaror, acesta 
porneşte GU greutate (sunt necesare câteva încercări, sau nu porneşte 
de loc şi... în continuare, manivela, sau "plăcutul" împins al 
autoturismului. Cauza este aceea că pe conductorii dintre plusul 
bateriei de acumulatori - cheia d~ contact - boma de alimentare a 
releului ce antrenează bendixul, are loc o cădere de tensiune de 
până la 2V, în condifiile în care acumulatorul "bătrân" nu mai 
prezintă la boroe, în momentul cuplării sarciniLcei 12V. Remedierea 
acestui necaz s-ar putea face cu ajutorul unui releu de 12V cu l-i 
perechi de contacte, una din perechi fiind capabile să suporte un, 
curent de 1 DA. Releul se fixează undeva între comutator şi 

electromotor, şi se conectează ca în figură. Ideea este aceea că prin 
cheie se aplică doar curentul de comandă. al releului, în timp ce 
plusul bateriei se transmite cât mai scurt de la boma respectivă prin 
contactul releu lui electromagnetic "salvator", la întăşurarea de 
comandă a releului-bendix. Rezultatul poate fi miraculos! Dacă 
releul nostru este prevăzut cu două perechi de contacte (nu neapărat 
ambele de IOA), prin a doua pereche, se poate aplica pentru scurt 
timp, de asemenea, un plus mai "viguros" bobinei de inducţie, care 
să facă să dea scântei mai puternice în momentul pomirii. S-ar 
put~a să nu mai fie nevoie de nici o aprindere electronică! 

T.E.K. 
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-- REVISTA REVISTELOR 

FILTRU CU CUARŢ CU BANDA DE TRECERE COMUTABILĂ 

Ca elemente de comutare finrul cu cua~ (figura 1) utilizează tranzistoare cu efect de 
câmp. Cele şase rezonatoare cu cuarţ lucrează pe frecvenţa de 10,4 MHz. Caracteristica 
de amplitudine-frecvenţă este dată in figura 2. La aplicarea unei tensiuni cuprinse Între -SV 
şi -12Vt la intrarea de comandă, tranzistoarele cu efect de câmp sunt blocate, rezistenţa 
canalului este mare, iar banda detrecare a finrului este.de 2,7 KHz. Dacă se aplică 
tensiune cuprinsă Între +SV şi + 12V, tranzistoarele cu efect de câmp se deschid şi 
condensatoare!e ca, CS, C10, C13 se conedeazăîn paralel cu rezonatoarele, iar banda 
de trecere se îngustează până la 0,7 KHz. Fmrul nu consumă practic energie şi are 
gabarite mici (figura 3). . 

Radio 9/1992 

(1 serie de 
cea a r6zonalofului cu 

2. caracteristica de 
adică se 

. 
--~----------~~I~ 

e2 17 I 1 CJ SI 1 

CONSTRUCŢIA UNUI ETAJ HIBRID 

În aparatura de hibrid În care 
tranzistorul se conectează ia Dar cum 
poate fi realizat acest dacă catodul tubului este la filament sau, dacă .se 
utilizează tub cu încălzire directă? O variantă posibilă a unui hibrid pe 
tuburile GI{-7i utilizează Îl'I-\'.1rcuitui lor de filament un 
transformator-drese! cu trei realizat pe miez fei~ă (cu 
diametrul exterior de 32-65 folosind PEV-2 cu diametrui mm. 
Numărul de B~ 12. Bobinarea se realizează simultan 

It Radio 9/1992 



-- REVISTA REVISTELOR 

AVERTIZOR DE CĂLDURĂ .~ 
~----------------------------------------t--~b Dacă u~a frigiderului a fost lăsată deschisă (şi deci becul din interior aprins), circuhui 

propus avertizează uşor aceasta, Senzorul este de fapt o fotorezistenţă Ce .cfetect~ă 
lumina din interiorul frigiderului. Dacă~ceasta persistă şi depăşeşte timpul reglat cu R3, se 
'validează oscilatofullCI, C2, RS şi difuzorul piezoceramic (de la câteva secunde la 
minute) să sune. In funcţie de tensiunea de alimentare, frecvenţa acestuia poate varia 

I 

ca 
1'~ 

,putând ajunge chiar În domeniul u~rasonic. De aceea I poate fi necesară ajustarea valorii 
lui RS. Prin porţile 8, 9, 10 şi 12, 13, II ale CI 4093 se realizează o dublare a tensiunii de 
comandă a difuzorului şi deci a puterii sonore. 

Atenţie la blocat'ea circuitului În frigider unde aste umezeală. Se recomandă lâcuirea 
plăcut,ei inainte de Încastrare. 

FUNK AMATEUR 1211993 

_ ......... ------------,;"..,.,,----------~-""!""""--~------

N1. .. N4-CD 4011 

lh O ... Sem 
N-10wd.g. 

1"rJ: 2SDln 
Tr, : 2SC9~5 
Tr3: 2SC945 
Di : RD6EB 
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-- BREVETE DE INVENŢII 

-
,~ Franţa Nr. 2656175 1 

\nt C15 H03H5IOO 
Data pub\\cării: 21.06~1~1 

FILTRU OPREŞTE-BANDA, 
REJECTOR, REGLABIL 

, \nventatar: Chanteau Plerre _l 
Filtrul comportă două 

condensatoare trimer cilindrice (CV1, CV2) şi un self 
(S). Selful este realizat sub forma unui segment de 
ţeavă conectat intre masă (M) şi CV1. Ţeava permite 
reglajul rotorului (TV1) lui CV1 În timpul funcţionă(ii 
circuitului rejector fără a influenţa acordul. 

România Nr. 101860 

lot C14 H02M3I07 

1 

Data publicării: 18.11.199~ . 
I \nventator. \og. Octavian Petrov ~I co\ec!!..l 

3 

MULTIPLICATOR DE 

TENSIUNE CONTINUĂ 

Invenţia se referă la un 
multiplicat9r de tensiune continuă ce are În structură 

nişte tiristoare de putere comandabile Va, Vi, Vj şi nişte diode 

Va, 1,2 ... Vi, 1,2,3 ... Vi' 1,2,3 dispuse În module de comutare 

Ea, respectiv El ... Ej identice, care formează un comutator static, 
În care prin nişte comenzi se transformă periodic configuraţia 
circuitelor, din schemă de Încărcare, În paralel dintr-O sursă G de 
tensiune continuă dată, a unor elemente acumulatoare de energie 
ca, Cl ... Cj În schemă de descărcare În serie a acestora Într-un 
circuit de sarcină Cf, Zs, rezultând o tensiune continuă medie 
multiplicată cu un factor supraunitar. 

20 

M 

1- SUA Nr. 5097219 
\ot C15 H03L7/00 

Data pub\\Cărli: 13.12.1993 . 

PLL PENTRU CONTROLUL 
DEVIAŢIEI DE 

FRECVENŢĂ LA VFO 
1 \oveota'ar: Tal<ashi \'ah· Japon!.l 

. Bucla PLL include un comparator de fază care 
generează un prim semnal de controf (B) proporţional cu d_iferenţa de fază 
dintre semnalul de INPl!T şi semnalul VFO (D). Acest semnal este 
multiplicat cu un semnal de corecţie (E) ~at de un circuit de corecţie (3) şi 
se obţine al doilea semnal de control (H) şi care comandă corecţia 
frecvenţei VFO. 

Bucla PLL mai conţine amplificatoare operaţionale, convertoare 
de impedanţă, cu impedanţă mică de intrare şi mare de ieşire. 

,'-' _. __ . - ---' -'-' ---OI 
1 

.... - -~ - - - ~ . - + .... - - - ~ r --+- ~--- __ o; - {)t--t-i 
': : VI' c.;~i'l.2i 

1~: I ~ , ~.J 17c <>-+-'1 1 

I I Ej L ________ ~~-~j 

I 
: : :: 

I ih- --------~----r 
I ~ti 1 

./ j f2~________ _ __ J 

+ 

f 

I 

~._._._. __ ~--.J' ~ 

Pagina realizată de ing. Mioara CIONTU (OSIM) 

TEHNIUM 



1!).!I-îO Ă ap lIJJ8pali 

17 
3H.VO.LJn ONOJ 

3JINH3.LOIQV~ '31VIc13~VW 

wn1NH3J. 
~OJ."I:IOW3W 

4 (colllillllme) 

Piri 1201411e bolalll cu email 

lIIetrul cel u~e. 'Ie IIIctru 'a pelltru I Q ""- I s, 'RU"""'.' Lu,,'"'' 111111 UlIII 2(}OC, Q tU 

o,.", ,",,' 1'0.;:;;",,,,:-
III:" 1·('uIUI 

' 100III,n 

0,93 0,6793 0.0258 38,77 0,98 612 
J 0,7854 0.0224 44,7 1,05 7117 
1.08 0.9161 0,0192 . 52".2 1,14 826 

1,16 1.0568 0.0166 60,25 1,22 922 
1,2 1,131 "'.0155 64,5 J,26 1022 
1.25 1,2272 0,0143 70 1,31 J 105 
1,35 1,4314 0.0122 22 1,41 12gg 
1,45 1,6513 O,Pl06 94,5 l,5J 1481) 

1.56 1,0' 13 0.0002 'OB,8 1,62 1712 
1,68 2,2167 0.00711. J2(;,ti J.74 Hin:.! 
1.81 2,573 0.0068 147,7 1,87 2310 

I 
1.95 2.9865 0,OO~9 J(;9,5 2.01 2liHU 
2,02 3,20-17 0,0055 lti2 2,US 287:, 

2.1 3.4(;37 ' 0,0051 186 2,16 3110 
2.26 4,0115 0,0044 227~5 2.l2 =-lG03 
2.4~ 4,6759 0,0038 263,2 2,5 4210 

, Valoarea dlametrUtul cou4~~tbrnor l'eatru sfgursate 
luzlbile fu fuucţfe de materla.Jul dJu care stat eoafecUoal\Ut 

i 

-;,~ ~ Dia m e t ruJ t 11 ţ mm 

~!! I-:J::"8,--;-' -:~-~-::§-~-'/~l::"~-~-'-:'-ii:-~-~-'''''-' -~-~~I~-"~:-~-'-:'Id-:'-~-: --~-:I-:-~-~-' 
0,25 

~ 0,5 

f 
2 

O.O-l 

! 
c 

~ 

!·t "C .. c_ 

:!:s ~ 
~~ :: 
~ 
';; 
o 
U 

";\ .. "i ,,5 
iU "u .. !!. 
::1 ,.., 
" e .s 
u 
::1 

"CI ,g 

c: • 
fe 
=~ ;-
"u &"C 
E 
U 
f-

c ~ 
4- = . 

iă 

i ... 
e~ 
~5b 
~~ ;S 
-"'0 :J" _ - -c:-
~. 

~ 
U 

] 

tO 1 : E ;E 
': .... 

!" '!:,E a. '.E 
::1 .. o 
." .. " ~ 
~ 
III 

~ 
~~~ II!:: 

~~~ 
I co ... CV') _ .... 

gg8888 88B 1 anOMNNN an an It) - -

--pp 
~8 g 

O ..,. ~ S2 
an~i ! r cel I I <:S 

-O'; e'C ~ ce 
N~~ ~ -- ., 

~ss 

f;tC'!.~ O_NNro-gs 
I t I~~ .. 

",,_,NOO;"'" ..,.' ..,. 
O O 

~ Q 

!Q-:'N~ 
.°4"01 0 

ol,~J, 
~ ~ 
O ~ 

!' 

~l! .. -u .... 
.!:! u 
iU ° '" ~ > .s 
'CJ 
III 
~ 

~ 
~ 
1;; 
-c 
S 

.!! ,. 
~ 
" U 
Q. 
II> 

: 
g 
! 
u 
:1 

"'" c: 
o 
u 

~ 
"C~ -;::; 

,,< .. o 
Ci 

u 
"",'l: -= 
... -<-:1 • 

_.! 
."'" "O 
::2-
=u 

"'" 

.! --~.:! 
!& 
-u 

"C 

_e 
~Q. :;8 
lI)u 

"C 

!.! _H 

= II)U 
"C 

~ .! 
;.:; 
.2 e 
U • 

a:! :1 

~~i 
U ti' 

1 

N.nN ::,-::at;1 I I 
&3~-~It) 

I ",,,,-~:g .. I ~§"'(!5;1;§ 

C"II'- ~ I 1 I ~O~~ -NO-
CO':CV')N-

an .nit') 
!::!f:g~. r 
ti') It')..,. 

~I 
ti') I , I I 

;:::;$;, 
M ... ..,. 

, I 

6~ II , I 

-ro-
~~I I I I 

Q1--J ':! .! 
:lu· O\r-

~tol I f I 'ii 

~ .. 
:e. 

;c 
.... --1CD 

;eg:§C_ "'c 
-ot.CtltOtO ee ti 
v.. ... c.c-- '- >Q;= .s:: 
c'-''''-'2'-' ."r:~,-, 8Z:Ezec'rt <E:<z 

'. 

8 
5 

~"C!! _ o 
-('II 

U o. 

.!-t 
i:~; :I-=eo. 2~~Ş5SS 
~e'CD 
ccu-
~~-; 

20 0,39 0,48 0.62 0,81 ',35 1,52' - r 0.41 

25 0,46 0,56 0,73 -1- 1.56 1.75 -=-, 0,51 

3() 0,52 0.64 0.81_1,J5 1.i7 J.98 -=-I-=--- -_. -----------,--
35 O,SS 0.7 0,91 1,26 1,95 2,2 - I '~ 

45 o.es o:B3 J:08 J.5- U 2.65 -=-r-::-
--sa- 0,73 0.S9 1,15 V 2,45 m -,-=-
80 -1- J:22 1.57, U '3.4 -a:s _. l--=-

100 1,15 1,42 1,82 2.55 3.9 4,4 - t 

~~,.2L ~~ 4,45 _5_ -=-'-=--
200 1,84 2.25 3,89 4;05 6.2 7 -=-1-

300 2.4 2.95 3.78 5.3 s:2 9.2 - i--=-
Cor~s.pundeJa 4.5 A 

It: (1.5 - 2)111 

t=topl~e; n=nomlnal 

Forta termo~reclrol11otoare a cftorva mafer'.'e 1,!ntru cupluri 
ClI platina, la T2-IOO°C ,IT.-O C 

I I Port. lermo- Port- lermo-
Materlahll ' eleel,omo- MI'erlllul eleel,omo-

10lre, nlV tOat., mV 

PI:lliuA O Cupru +0.75 
Stlleiu +44,8 Zinc +0.7:i TeJur +40 Irldfu +0.6~ 
Stibiu +4.86 Platln-rodlu +o.n~ Crom +2.05 I Cosllor 

+0,41 I f1er 
+1,8 Alumel -1,15 

MoUbdcn +1.31 Constantlll -3,5 
WoUram +0,79 Copti -4 

1 
~ 

'" 

I 
I 

I 

I 
I 

\ 
\ 

I 

I 

I 

~ ., 
E 
1< e 
c. ., 
B 

f 
!' 
;
'O ., 
.! 
~ 
ă 
u = "C 
1: g 
~ ... 
8 
'C 
3 
f 
8-
E 
~ 

f 
~ 

g 
;s 
.!! 

1 
.B 
O 

, ') 



. "-
Dimensiunile oo~ucloaJ'Clor de cupru pen(ru transformatoare .. 

Curentul adlll'is ~~. mm' I Splre pe cm 
~tlunea. DiametnJl. 

I I I 11..t., ,. 111 Ulm' ba mm :A 2.5 A Izolat cu douJl stra-- 3..\ 
email I turl de 

bumbac 
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/' Recenzie 
De curând a ieşit de sub tipar lucrarea "Drumul cercetaşilor 

României" scrisă cu multă autoritate şi pe baza unei temeinice 
documentaţii de profesorul MIRCEA ŞTEFAN, un veteran al 
mişcării cercetăşeşti din jara noastră. 

Luc~area, Într-o forma foarte atractivă, Îşi propune - şi reuşeşte 
- să prezinte cu mult succes nu numai trecutul de cinste al 
cercetăşiei din România, dar şi marea deschidere spre viitor a 
acestei organizaţii care la ora actuală, prin tineretul din aproape 
toate ţările de pe glob militează pentru realizarea unei lumi mai 
bune, o lume a păcii, a armoniei dintre oameni şi a colaborării, 
conform celor mai sfinte deziderate ale întregii umanităţi. 

Autorul, fost elev al regretatului sociolog Dimitrie Gusti, devenit 
o notorietate În materie de pedagogie, prezintă în lucrarea sa 
istoricul Amişcării cercetăşeşti Încă de la înfiinţarea ei din 1908, În 
Anglia. In continuare, cititorul va găsi o amplă şi documentată 
expunere despre mişcarea cercetăşeaşcă din România În cei 23 
de ani cât a functionat şi la noi între anii 1914 şi 1937. Sunt 
'menţionare numere unor mari personalităţi ale culturii noastre 
naţionalel din tr~utul nu prea îndepărtat, care, fie că s-au format la 
şcoala cercetăşiei, fie că au simpatizat şi sprijinit această mişcare. 
Astfel, marele nostru istoric Nicolae Iorga a publicat În "Neamul 
românesc" din 14 decembrie 1914 un articol deosebit de elogios 
prin care scotea În evidenţă valoarea educativă a mişcării 
cefcetăşeşti. Doi ani mai târzIu, tot Nicolae lor~a a rostit in sala 
Ateneului Român conferinţa intitulată IICercetaşli şi monumentele 
de artă" În care a evidenţiat rolul cercetaş.ilor În domeniul 
monumentelor istorice şi al cercetărilor arheologice, arătând că 
este deosebit de meritorie iniţiativa acestor tineri de a respecta şi 
conserva vestigiiie istorice, probe peremptorii ale dăinuirii noastre. 
r:n_i_I!3.~~re p~ ţ?r~9_riul patriei nOClşţr~: 

Nu este trecut cu vederea nici rolul excepţional ju~at de 
cercetaşii J~omâni~i în ţimpul prin:ului ~ăzpoi rr:a~ndia~ Puţin s~nt 
cei care. ŞtiU - chiar ŞI, dmtr~ cel mal ,,:arst~lcl ~ ca .. Ec~terma 
Teodorolu (1894-1917), eroma de la JIU, a activat mea de la 

TEHNIUM.4/94 

începuturile cercetăşiei in ţara noastră, in cohorta "Domnul Tudor" 
din Târgu-Jiu, că În 1916 a ajutat, ca cercetaşă sanitară, la 
îngrijirea răniţilor din spitalul din Târgu-Jiu şi că la 14 octombrie 
1914 a participat, alături de a~icercetaşi la apărarea unui pod pe 
care inamicul intenţiona să-I cucereasc~r . 

În ultima parte a lucrării sunt menţionate numele unor ilustre 
personalităţi care au făcut parte din mişcarea cerecetăşească sau 
au susţinut-o. Ne facem o datorie de onoare de a menţiona câteva 
din aceste nume cu rugămintea d,e a fi iertaţi pentru omisiunea 
altora, la fel de ilustre şi la fel de ataşate mişcării cercetaşilor: Prof. 
GRIGORE ANTIPA fondatorul Muzeului de istorie naturală din 
Bucureşti. sculptorul CONSTANTIN BARASCHI, aviatorul RADU 
BELLER, generalul GRIGORE BERINDEI, academicianul 
ALEXANDRU BORZA creatorul Grădinii botanice din Cluj, scriitorul 
AL. BRĂTESCU-VOINEŞTI, generalul NICOLAE CAMBREA, 
medicul şi profesorul universitar ION CANTACUZINO, marele om 
de litere GEORGE CĂLINESCU, criticul literar ŞERBAN 
CIOCULESCU" compozitorul TUDORCIORTEA, generalul 
NICOLAE CONDEESCU, marele scriitor BARBU ŞTEFĂNESCU 
DELA VRANCEA, generalul ION DRAGAUNA, scriitorul MIRCEA 
ELIADE, actorul ION FINTEŞTEANU, istoricul CONSTANTIN C. 
GIURESCU, şi a~ii, şi mulţi a~ii. 

Lucrarea profesorului MIRCEA ŞTEFAN reprezintă pentru orice 
tânăr cercetaş o carte de căpătai şi o recomandăm cu multă 
căldură, cu atât mai mult cu cât preţul de vânzare (600 de lei!), 
pentru cele peste 200 de pagini tipărite nu reprezintă nici jumătate 
din costul tipăriturii. 

Cartea "Drumul cercetaşilor României" poate fi procurată numai 
de la sediul Organizaţiei din J3ucureşti, strada ITem. 1. Dobrescu nr. 
4-6, sector 1. 

Tirajul fiind limitat, cercetaşii sunt îndemnaţi să,.şi procure din 
timp această lucrare deosebit de valoroasă. 
Redacţia paginii cercetaşului. 

23 



TELEVIZOR COLOR 'ORION 20 AR 
MODEL:'20AR 

CHASSlSSCHEMATIC DIAGRAM 

.-+-----WI- .,. 

.. III .... --mI .. M 

" 
tit 

.... , _ .. 'It 

JOWG~No. F-7107S1" 1, 


